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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO TROPA VERDE 
PARCEIROS E RECOMPENSAS 

O TROPA VERDE é um projeto de cariz ambiental que se distingue dos demais por 
premiar diretamente aqueles que cuidam do Planeta ao terem hábitos sustentáveis, como 
o da separação dos resíduos. Foi criado em Santiago de Compostela, Espanha, e por ter 
apresentado resultados tão positivos no aumento da taxa de separação, encontra-se em 
clara expansão. Guimarães será a primeira cidade portuguesa a implementá-lo, apoiada 
pelo financiamento do programa europeu de financiamento URBACT.


O Município de Guimarães e a VITRUS Ambiente são as entidades responsáveis pela 
implementação e gestão do projeto, sempre com o apoio da Resinorte. Porém, este 
projeto não será possível de acontecer se não tivermos do nosso lado, parceiros 
comprometidos com a causa. Precisamos de aliciar os utilizadores com recompensas 
desejáveis para que se cumpram os objetivos do TROPA VERDE: fazer a correta 

separação dos resíduos. Desta forma, todos nós habitantes ou trabalhadores na cidade 
de Guimarães, ficaremos a ganhar. Para mais informações, devem contactar o Município 
ou a VITRUS. Devem, igualmente, ler atentamente o Regulamento TROPA VERDE, que 

poderá sofrer alterações até à implementação do projeto.


Este formulário serve para recolher informações sobre os estabelecimentos ou entidades 
interessadas em associar-se a este projeto, bem como as recompensas a serem 
disponibilizadas na plataforma.
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REGISTO DO PARCEIRO 

COMPROMISSO 

Parceiro
(Indique o nome da marca/entidade/empresa que se quer associar ao projeto)

Telemóvel Email

Morada

Freguesia Código Postal

Horário
(Indique o horário de atendimento ao público do seu estabelecimento.)

Página Web

Página Facebook

Página Instagram

Categoria onde se insere a sua marca/entidade/empresa 
(Coloque um X na categoria que melhor definir o seu negócio)

Comércio Concelho Cultura Desporto

Estética Hotelaria Infantil Saúde

Descreva a sua Marca/Entidade/Empresa

Indique o nº de recompensas a oferecer por ano

Indique o local da recolha da recompensa
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REGISTO DE RECOMPENSAS ANUAIS 
Indique todas as recompensas que deseja oferecer neste momento. Deve indicar, no mínimo, 1 
recompensa. Poderá acrescentar novas recompensas ao longo do ano.
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Prazo de Validade da Recompensa De A
(Indique o prazo em que a Recompensa deve de estar disponível no site TROPA VERDE.)

Limite de Validade do Voucher Até
(Indique o prazo até onde o voucher da recompensa pode ser descontado depois de reclamado no site TROPA VERDE.)

Prazo de Validade da Recompensa De A
(Indique o prazo em que a Recompensa deve de estar disponível no site TROPA VERDE.)

Limite de Validade do Voucher Até
(Indique o prazo até onde o voucher da recompensa pode ser descontado depois de reclamado no site TROPA VERDE.)

RECOMPENSA 2
(Indique o produto/serviço que pretende disponibilizar.)

Oferta ou          Desconto % do Desconto
(Coloque um X na opção correta) (Indique a percentagem do desconto)

Quantidades Valor da Recompensa (€) Nº de Estrelas
(A preencher pelo TROPA VERDE)

RECOMPENSA 1
(Indique o produto/serviço que pretende disponibilizar.)

Oferta ou          Desconto % do Desconto
(Coloque um X na opção correta) (Indique a percentagem do desconto)

Quantidades Valor da Recompensa (€) Nº de Estrelas
(A preencher pelo TROPA VERDE)
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Prazo de Validade da Recompensa De A
(Indique o prazo em que a Recompensa deve de estar disponível no site TROPA VERDE.)

Limite de Validade do Voucher Até
(Indique o prazo até onde o voucher da recompensa pode ser descontado depois de reclamado no site TROPA VERDE.)

Prazo de Validade da Recompensa De A
(Indique o prazo em que a Recompensa deve de estar disponível no site TROPA VERDE.)

Limite de Validade do Voucher Até
(Indique o prazo até onde o voucher da recompensa pode ser descontado depois de reclamado no site TROPA VERDE.)

RECOMPENSA 3
(Indique o produto/serviço que pretende disponibilizar.)

Oferta ou          Desconto % do Desconto
(Coloque um X na opção correta) (Indique a percentagem do desconto)

Quantidades Valor da Recompensa (€) Nº de Estrelas
(A preencher pelo TROPA VERDE)

RECOMPENSA 4
(Indique o produto/serviço que pretende disponibilizar.)

Oferta ou          Desconto % do Desconto
(Coloque um X na opção correta) (Indique a percentagem do desconto)

Quantidades Valor da Recompensa (€) Nº de Estrelas
(A preencher pelo TROPA VERDE)
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TERMOS 
Depois de submeter este formulário ao TROPA VERDE, está a comprometer-se:

- a associar-se ao projeto e a ceder recompensas em troca de publicidade.

- que definiu de forma específica e inequívoca as recompensas a serem oferecidas.

- a entregar sempre a recompensa ao utilizador TROPA VERDE logo que este apresente o 
voucher (de uma só utilização).

- a manter as recompensas já inseridas no website e a entrega-las ao utilizador, mesmo que 
nesse momento já tenha cessado o seu compromisso com o TROPA VERDE.


Em caso de incumprimento destas regras ou de alguma regra expressa no regulamento TROPA 
VERDE, a parceria será cancelada e todos os contactos e informações relativos à sua marca/
empresa/entidade serão retirados do website e de todos os materiais de comunicação daí em 
diante.


Aconselha-se a leitura atenta do regulamento.


Obrigado por fazer parte desta equipa!

O Parceiro A Responsável TROPA VERDE A Vereadora do Ambiente

(Dalila Sepúlveda) (Sofia Ferreira)
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